
Jaarplan schooljaar 2020-2021 

In het schooljaar 2020-2021 richt het team van de Fonkeling zich op 4 hoofdthema’s. Binnen deze thema’s worden verschillende doelen van het 

meerjarenbeleidsplan samengepakt, zodat er verbinding ontstaat tussen de verschillende onderdelen. 

Hoofdthema Onderdeel Doelen Aanpak Verantwoordelijk 

Onderwijs OP1 21ste eeuw vaardigheden 
OP2 Talentontwikkeling 
OP3 Doelen 
OP6 Methodieken 
OP7 Techniek 
OP8 Cultuureducatie 
OP10 Leerkracht-handelen 
OR2 Begrijpend lezen 

Kinderen volgen en verantwoorden 
de eigen ontwikkeling op de 
SKOBOS-leerlijnen 

Realiseren van digitaal kindportfolio 
volgens projectplan 

Directie 
Kartrekker 

Inhoud van het thematisch werken 
versterken 

Maken van plan van aanpak om 
techniek en cultuureducatie te 
integreren in het thema  

Directie 
Coördinator Techniek 
Coördinator Cultuur 

Implementeren en/of versterken van 
methodieken 

Kwaliteitskaarten ontwerpen per 
methodiek  

Coördinator Taal 
Coordinator Rekenen 
Intern Begeleider 

Kwaliteit OV1 Missie en visie 
OP4 Verschillen 
OP11 Passend onderwijs 
SK1 Veiligheid 
SK2 Pedagogisch klimaat 
KA1 Kwaliteitsmonitor 
KA2 Jaarplan 
KA3 Kwaliteitszorg 
KA4 Tevredenheidsonderzoek 
FB 1 Financieel Beheer 

Borgen van de missie en de visie 2x per jaar studiedag; zichtbaar 
maken missie/visie 

Directie 
Team 

Realiseren van het zorgplan  Uitvoeren van de acties uit het 
zorgplan 

Directie 
Intern Begeleider 
Coördinator SEL 

Realiseren van de kwaliteitsmonitor 
 

Uitvoeren van de acties uit de 
kwaliteitsmonitor 

Directie 

Kindcentrum OP5 Doorgaande lijn pw-unit 1 
PS3 Interne overlegstructuur 
OV4 Ouderbetrokkenheid 
OV5 Profileren van IKC 

Ontwikkelen op de domeinen A 
strategie en structuur en E 
Pedagogische aanpak en educatieve 
doorgaande lijn 

Uitvoeren van acties uit plan van 
aanpak (kindcentrummonitor) 
 
 

Directie 
Werkgroep IKC 
 

Team de 
Fonkeling 

PS1 Functioneren/beoordelen 
PS2 Samenwerkingscultuur  
PS3 Interne overlegstructuur 
PS4 Werkdruk 

Medewerkers werken aan de eigen 
en schoolse ontwikkelingen, ze 
werken daarbij samen en vragen 
feedback/forward. 

Realiseren digitaal portfolio volgens 
aanpak projectplan 

Directie 
Team 
Kartrekker Plan van aanpak maken voor 

verstevigen van de overlegstructuur 
 

 



Leeswijzer: 

Hierbij is een uitgebreide beschrijving te vinden voor elk van de onderdelen afzonderlijk. 

Dit jaarplan is opgebouwd in verschillende blokken. Elk blok begint met één van de volgende onderwerpen uit het meerjarenbeleidsplan: 

Onderwijsproces (OP), Schoolklimaat (SK), Onderwijsresulaten (OR), Kwaliteit (KA), Financieel Beheer (FB), Personeel (PS) en Overig (OV).  

In dit jaarplan zijn deze onderwerpen verdeeld in onderdelen met hierbij elk een eigen doel (voor de periode 2019-2023). Daaronder wordt 

vermeld wat de actie (verkennen-ideeontwikkeling-realiseren-oogsten) voor het schooljaar 2020-2021 is. Schuingedrukt staat de aanpak voor 

komend schooljaar. Daaronder is te zien wie verantwoordelijk is. Gedurende het jaar (minimaal 2x) wordt de evaluatie gevuld.   
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Onderwijsproces 
 

OP1: 21ste eeuwse vaardigheden 
Het doorontwikkelen van het thematisch werken gebruik makend van de 3 ontwikkelingslijnen rond de 
21ste eeuwse vaardigheden.   

2020-2021 Ideeontwikkeling 

Het Sol-model wordt gebruikt als didactische onderlegger als ondersteuning bij de taakaanpak en uitwerking 
van opdrachten. Leerkrachten passen de stappen van het (vernieuwde) Sol-model toe tijdens lessen. Kinderen 
maken op deze manier de stappen van het Sol-model eigen. (Fase Realisatie). Tijdens flitsvergaderingen 
binnen de eigen unit worden de ervaringen met elkaar gedeeld.  
Er wordt een implementatieplan gemaakt: Inzetten van de 3 ontwikkelingslijnen (omgaan met informatie, 
creativiteit, omgaan met mezelf, elkaar en de wereld) binnen het thematisch werken. (Fase idee-
ontwikkeling) 
Aanscherpen richtlijnen en kaders; werken met open opdrachten en aanbieden workshops. 

Verantwoordelijk: Kartrekker 3.0 en directie 

Evaluatie:  
 

 

OP2: Talentontwikkeling en eigenaarschap over het eigen leerproces 
Leerlingen (ouders en leerkrachten) hebben zicht op individuele doelen, talenten en kwaliteiten en 
kunnen deze benoemen en aantonen middels een digitaal portfolio. 

2020-2021 : Ideeontwikkeling 

Leerlingen werken vanuit de 3 ontwikkelleerlijnen aan doelen. Binnen het digitaal portfolio is het proces te 
volgen om de doelen te behalen. Tijdens kindgesprekken wordt o.a. deze ontwikkeling besproken. 

Verantwoordelijk: Kartrekker 3.0 en directie 

Evaluatie:   
 

 

OP3: Doelen 
Leerdoelen concreet zichtbaar maken. 

2020-2021: Realiseren 

Implementatie: Doelen van de ontwikkelleerlijnen zijn concreet zichtbaar tijdens thematisch werken. Door 
middel van feedback en tijdens kindgesprekken worden deze doelen geëvalueerd. 

Verantwoordelijk: Unitleiders en directie 

Evaluatie: 
 



 

OP4: Onderwijs op basis van verschillen 
Aanbod dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

2020-2021: Verkennen 

In de verkennende fase bekijken de reken-coördinator, Taal- coördinator en IB-er hoe het aanbod nu is 
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de kinderen bij rekenen, taal, lezen en spelling. Er wordt 
geïnventariseerd waar kansen liggen. 

Verantwoordelijk: IB, Rekencoördinator, Taalcoördinator 

Evaluatie: 
 

 

OP5: Doorgaande lijn peuters-unit 1 
Doorgaande lijn van Peuterwerk naar unit 1 d.m.v. beredeneerd aanbod. 

2020-2021: Realiseren 

De doelen uit het plan van aanpak (kindcentrumontwikkeling) worden gevolgd. 

Verantwoordelijk: Directie, IB, Werkgroep Kindcentrumontwikkeling 

Evaluatie: 
 

 

OP6: Leerstofaanbod (actualiseren methodes)  

Nieuwe methodiek Rekenen 

2020-2021: Realiseren 

Implementeren nieuwe rekenmethode. Zie projectplan Rekenen 

Verantwoordelijk: Rekencoördinator 

Evaluatie: 

Nieuwe methodiek Muziek 

2020-2021: Ideeontwikkeling/Realiseren 

Aanbod muziek verbeteren met behulp van opleiders/fanfare. 
Jaarplanning maken voor groepen 6/7/8 

Verantwoordelijk: Cultuurcoördinator 

Evaluatie: 
 

Nieuwe methodiek Technisch Lezen 

2020-2021: Realiseren  



Starten met leesplan voor groep 4 tot en met 8, dit bijstellen en verfijnen. Leesplan verder afmaken met 
doelen en planning voor unit 1. De verbinding maken met andere vakken.  

Verantwoordelijk: Leescoördinator 

Evaluatie: 
 

 

OP7: Aanbod Techniek 
Workshops Techniek gecombineerd met de creatieve vakken. 

2020-2021: Ideeontwikkeling 

Plan maken over Inzet Techniekcoach  
Implementatieplan maken hoe techniek een plek krijgt binnen thematisch werken/ workshops/ creatieve 
vakken 
Verkennen mogelijkheden maker-space  
Zie ook projectplan SKOBOS 3.0 

Verantwoordelijk: Techniekcoördinator en kartrekken 3.0 

Evaluatie: 
 

 

OP8: Aanbod Cultuureducatie 
Alle kinderen en jongeren hebben gelijke mogelijkheden om via cultuureducatie hun cognitieve, creatieve, 
motorische, persoonlijke en sociale kwaliteiten te ontwikkelen. 

2020-2021: Idee-ontwikkeling 

Idee-ontwikkeling voor cultuureducatie binnen thematisch werken verder uitdiepen en zichtbaar maken voor 
leerkrachten. 

Verantwoordelijk: Cultuurcoördinator 

Evaluatie: 
  

 

 

 

OP9: Aanbod Mediawijsheid 
Doorgaande lijn in ons aanbod op het gebied van mediawijsheid. 

Afgerond in 2019-2020 

 



OP10: Leerkrachthandelen  
Leerkrachten weten het digitale kindportfolio effectief in te zetten, zodat tegemoet gekomen wordt aan 
eigenaarschap bij leerlingen. 

2020-2021: Realiseren 

Implementeren inzet digitaal portfolio  
Zie projectplan SKOBOS 3.0 

Verantwoordelijk: Kartrekker 3.0 en directie 

Evaluatie: 
 

 

OP11: Passend onderwijs 
Alle leraren spelen in op specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen om handelingsgericht te 
kunnen werken en zo de resultaten te verbeteren. 

2020-2021: Realiseren 

Realiseren van acties uit het zorgplan. 

Verantwoordelijk: Iber en directie 

Evaluatie: 
  

 

Schoolklimaat 
 

SK1: Veiligheid 
De omgeving van de school, de routines en de gemaakte regels en afspraken zijn erop gericht gewenst 
gedrag te stimuleren. 

2020-2021: Realiseren 

Jaarlijks actualiseren van het sociaal veiligheidsplan.  
Concrete afspraken terug laten komen in kwaliteitskaart/handboekstuk. 

Verantwoordelijk: Directie, coördinator Sociaal-Emotioneel Leren 

Evaluatie: 
 

Er zijn in de hele school duidelijke regels en procedures vastgesteld voor (on)gewenst gedrag. 

Afgerond in 2019-2020 

SK2: Pedagogisch klimaat 

Borgen van werkwijzen die positief gedrag stimuleren en conflicten voorkomen met behulp van “Sociaal-
emotioneel leren als basis“ (Kees van Overveld). 



2020-2021: Realiseren 

In schooljaar 2017-2018 is een handboekstuk geschreven over de inzet van Sociaal Emotioneel Leren.  Tijdens 
flitsbesprekingen en door visitaties van coördinator Sociaal Emotioneel Leren wordt besproken en bekeken of 
de afspraken uit het handboekstuk geborgd zijn en welke aandacht verdienen.  
Ouders worden via nieuwsmail op de hoogte gebracht van de competentie die centraal staat. 

Verantwoordelijk: Directie, coördinator Sociaal-Emotioneel Leren 

Evaluatie: 
 

 

Onderwijsresultaten 
 

OR1: Onderwijsopbrengsten 
Er worden meerdere, relevante instrumenten ingezet voor het meten van de opbrengsten. 
De inhoud en het gebruik hiervan worden voortdurend afgestemd en gecontroleerd. 

2020-2021: Realiseren 

- Eigen (methode gebonden) toetsen afnemen en analyseren   
- CITO LOVS afnemen en analyseren   
- Leraren maken groepsoverzicht en stellen aan de hand daarvan groepsplan met ambitieuze en haalbare 
groepsdoelen op   

- Groepsbespreking en leerlingbespreking a.d.h.v. CITO LOVS    
- Opstellen OPP voor individuele leerlingen   
 

Schoolevaluatie:   
- Cito LOVS M en E (trendanalyse) en de Centrale Eindtoets worden op schoolniveau   geanalyseerd en 
resulteren in een plan van aanpak (maart en juli)  

-  Implementeren en uitvoeren van schoolzelfevaluatie. Leerkrachten hierin een actieve rol geven. 

- Op basis van schoolzelfevaluaties scholing voor  team inzetten, indien nodig   

Verantwoordelijk: Directie, IB 

Evaluatie: 
:  

 

OR2: Begrijpend lezen 
Verhogen van de opbrengsten Begrijpend Lezen 
2021-2022: Realiseren 

Nieuwe manier van werken van Nieuwsbegrip nog meer eigen maken.  



Taalcoördinator en unitleider van unit 3 gaan een cursusavond van Nieuwsbegrip volgen zodat we er zeker 
van zijn dat we alle mogelijkheden ten volle benutten.  
Strategieën meer in gaan zetten tijdens andere lessen dan lessen van Nieuwsbegrip. 

Verantwoordelijk: Taalcoördinator, IB, unit3-leider  

Evaluatie: 
 

 

OR3: OGW/HGW 
Leerkrachten passen het didactisch handelen aan, aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen om de 
resultaten te verhogen. Leerkrachten denken in bedoelingen (HGW). 
Zij stellen hoge eisen aan de leerlingen en analyseren het proces en de resultaten. 

2020-2021: Realiseren 

Groepsbespreking en unitoverdracht inrichten op onderwijsbehoeften en beïnvloedbare punten (leertijd, 
klassenmanagement, pedagogisch handelen, didactisch handelen, schoolklimaat)  zijn beschreven in het 
zorgplan. Implementeren van het zorgplan. 

Verantwoordelijk: Directie, IB 

Evaluatie: 
 

 

 

 

 

Kwaliteitszorg en ambities 
 

KA1: Kwaliteitsinstrument 
Borgen kwaliteit middels cyclus van het SOL-model. 

2020-2021: Realiseren 

- onderwerpen door MT bepaald    
- plan van aanpak    
- link met meerjarenplan/ jaarplan/projectplan   
- Inzet SKOBOS-monitor 
- Implementeren Fonkeling-monitor. 

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie:  



  

Er worden meerdere, relevante instrumenten ingezet voor het meten van de opbrengsten. 
De inhoud en het gebruik hiervan worden voortdurend afgestemd en gecontroleerd. 

2020-2021: Realiseren 

- Eigen (methode gebonden) toetsen afnemen en analyseren   
- CITO LOVS   
- De Centrale Eindtoets wordt op schoolniveau geanalyseerd; plan van aanpak   
- Trendanalyses; versterken door schoolzelfevaluatie 
- Kwaliteitsmonitor van SKOBOS en Fonkeling 
- Inspectierapport   
- Tevredenheidsonderzoek Scholen voor Succes  analyseren en actieplan uitvoeren 

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie: 
  

 

KA2: Meerjarenplan/jaarplan 
Actueel meerjarenplan waarin doelen en activiteiten in een tijdscyclus staan beschreven. Onderwerpen 
worden gekozen op basis van eigen inzichten, kwaliteitsinstrumenten, inspectierapport, 
tevredenheidsonderzoeken. 
2020-2021: Realiseren 

Uitvoeren van jaarlijkse cyclus:    
- evaluatie meerjarenplan (met team)    
- onderwerpen actualiseren, doelen en actiepunten/activiteiten formuleren,    
- tijdspad teambreed bespreken    
- informeren MR    
- jaarplan opstellen 

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie: 
 

Alle schoolactiviteiten worden per jaar beschreven in het jaarplan. Het jaarplan is opgesteld op basis van 
het MJP. De inhoud is gecommuniceerd met alle geledingen. 
2020-2021: Realiseren 

Uitvoeren van jaarlijkse cyclus:   
- februari en juni (tussen)evaluatie jaarplan   

- juli opstellen van een actueel jaarplan waarbij ruimte voor actualiteiten en/of calamiteiten wordt 
gehouden   

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie: 



 

 

KA3: Kwaliteitszorg 
Gebruik maken van visitatie en audits om de kwaliteit van het onderwijs te toetsen en te volgen. 

2020-2021: Verkennen/ideeontwikkeling 

- Verkennen behoefte van de leerkrachten   
- Oriënteren en bekijken van mogelijkheden 
- Aansluiten bij de ontwikkelingen vanuit SKOBOS; Team meenemen in deze ontwikkelingen 
Afspraken opnemen in het zorgplan en /of kwaliteitsmonitor. 

Verantwoordelijk: Directie, IB 

Evaluatie: 
 

We werken cyclisch, evaluatie van het lesgeven is een essentieel onderdeel van onze kwaliteitszorg. 
Groepsbezoeken worden, volgens planning, uitgevoerd en de analyse daarvan leidt tot 
verbeteractiviteiten binnen de school. 
2020-2021: Verkennen/ideeontwikkeling 

- Klassenbezoeken zijn opgenomen in de jaarplanning   
- Er komt een kwaliteitskaart gericht op ‘de basis op orde’ en op de kernwaarde van de Fonkeling, deze 
kaarten vormen de basis voor de klassenbezoeken. Daarnaast worden, in overleg met de medewerker,  
klassenbezoeken gepland in het kader van de persoonlijke ontwikkeldoelen. 
Afspraken opnemen in het zorgplan en/of kwaliteitsmonitor. 

Verantwoordelijk: Directie, IB 

Evaluatie: 
 

 

KA4: Tevredenheidsonderzoek 
Insteken op de verbeterpunten zodat de scores over 4 jaar gelijk blijven of verbeteren. 

2020-2021: Realiseren 

Uitvoeren van plan van aanpak 

Verantwoordelijk: Directie, MT 

Evaluatie: 
 

 

Financieel Beheer 
 

FB1: Financieel Beheer 
Plannen van investeringen in samenhang met de visie en meer jaren onderhoudsplan. 



2020-2021: Realiseren 

Opstellen schoolbegroting met daarin de personele en materiële exploitatie, binnen de financiële kaders van 
de totale begroting van SKOBOS   
Meer inzicht krijgen in de uitgaven. Anticiperen op de toekomst rekening houdend met een verminderde 
bestedingsruimte. 

Verantwoordelijk: Directie 

  

Reserveringen onderwijsmiddelen 
2020-2021: Realiseren 

Voor een groot aantal vakgebieden wordt al langer niet meer met een methode gewerkt, maar worden 
bronnenboeken gebruikt, alsmede materialen. Er wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor de aanschaf 
van m.n. bronnenboeken en materialen. 
De schoolontwikkelingen uit het MJP en het jaarplan nemen we mee met het maken van de begroting voor 
2021. 

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie: 
 

 

 

 

 

Personeel 
 

PS1: Functioneren en beoordelen 
Er is aandacht voor persoonlijke groei van leerkrachten en directie. Zij werken voortdurend aan hun 
ontwikkeling met behulp van een competentie-instrument. Iedereen werkt met een digitaal portfolio 
waarin ze verantwoording afleggen over hun eigen ontwikkelingen en ambities 

2020-2021: Realiseren 

Collega’s gaan de voortgang van hun ontwikkeling zichtbaar maken in mevolution. Er vinden korte 
voortgangsgesprekken plaats (op initiatief van de medewerker of de directie) 

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie: 
 

 



PS2: Samenwerkingscultuur 
Samenwerkend leren en groeien naar een professionele leergemeenschap. 
2020-2021: Verkennen/ideeontwikkeling 

Onderzoekende houding binnen werkgroepen stimuleren en activeren. Directie onderzoekt wat hiervoor 
nodig is. 

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie: 
  

 

PS3: Interne overlegcultuur 
Effectiviteit van interne overleg versterken   
2020-2021: ideeontwikkeling/Realiseren 

- Communicatieplan op team, MT en unitniveau (inhoud, status, kanalen en frequentie)    
- De inhoud van elk unitoverleg/ werkgroepoverleg staat in relatie met het schoolplan   
- Elk overleg/werkgroep heeft een concreet doel en opbrengst   
- Jaarlijks wordt bekeken of een bepaalde werkgroep nog actief moet zijn   
- Communicatieplan opstellen (combineren met OV5) 

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie: 
  

 

PS4: Werkdruk 
Verminderen van de administratieve last en werkdruk. 

2020-2021: Realiseren 

- Inzetten van de gelden voor werkdrukverlaging voor extra formatie en ondersteuning in de groep    
- Het effect van de inzet van de werkdrukgelden wordt gemeten en geëvalueerd met het team.   
- Plannen maken voor inzet gelden volgend schooljaar   
- In november opnieuw evalueren, eventueel bijsturen. In april opnieuw evalueren en bijstellen voor het 
volgende schooljaar. 

Verantwoordelijk: Directie, unitleiders 

Evaluatie: 
  

 



PS5: ICT-scholing 
Het team beschikt over een goed niveau betreffende ICT-vaardigheid ten aanzien van Windows, Word, 
Excel en Outlook. 

Afgerond in 2019-2020 

 

Overig 
 

OV1: Missie en visie 
De missie en visie vormen de basis voor elke keuze en ontwikkeling. De missie en visie zijn herkenbaar 
voor alle betrokkenen (leraren, leerlingen, ouders, bestuur en andere partners). Alle betrokkenen 
onderschrijven de missie en visie en teamleden dragen deze uit 

2020-2021: Realiseren  

Twee keer per jaar vindt een team-activiteit plaats gericht op het herkennen en erkennen van de missie en 
visie. 

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie: 
 

 

OV2: Schoolplan 
Een helder, compact schoolplan dat door iedereen wordt (h)erkend en dat voldoet aan de wettelijke 
eisen. 

2020-2021: Ideeontwikkeling 

- De bestuurs-doelstellingen uit het strategisch beleidsplan vertalen naar schoolniveau   
- SWOT-analyse (de vier V’s) maken    
- Doelen van de komende vier jaar opstellen     
- Voorgenoemde stappen uitwerken in Schoolplan ‘light’   
- Het nieuwe jaarplan compacter (samenpakken van doelen) maken. Speerpunten en tijdlijn zichtbaar maken 
in de personeelskamer. 

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie:  
  

 

OV3: IKC 
De Fonkeling als kindcentra, waarin peuterwerk, onderwijs en Buitenschoolse opvang in één doorgaande 
lijn aangeboden worden, gerealiseerd in samenwerking met Korein. 



2020-2021: realiseren 

Ontwikkelen op de domeinen A strategie en structuur en E Pedagogische aanpak en educatieve doorgaande 
lijn  
Zie plan van aanpak mbt kindcentrumontwikkeling. 

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie: 
 

De Fonkeling heeft dagopvang gerealiseerd in het huidige gebouw (eventueel door het benutten van naast 
gelegen dorpshuis). 

2020-2021: Verkennen 

- Contact houden met gemeente   
- Ontwikkelingen op de voet volgen   
- Inspelen op de actualiteiten   
- onderzoeken of dagopvang rendabel is in Spoordonk in de huidige situatie. 

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie: 
 

 

OV4: Ouderbetrokkenheid 
Ouders als educatief partner 

2020-2021: Verkennen 

Ouders worden zo veel als mogelijk betrokken bij het kindcentrum en de ontwikkeling van hun kind. 
Verkennen wat we verstaan onder ouderbetrokkenheid en wat onze visie is op ouderbetrokkenheid 

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie: 

 

OV5: Profilering van IKC Speelleerplein de Fonkeling 
Het speelleerplein is zichtbaar en vindbaar voor de omgeving, verder dan de dorpskern. 
Ouders kiezen bewust voor ons speelleerplein, omdat zij achter de visie en missie staan. 

2020-2021: realiseren 

- Bijhouden van de website en Facebook   
- Flyer ontwerpen en verspreiden   
- Activiteiten publiceren in de lokale media, daarbij steeds de verbinding leggen met onze 
visie  (communicatieplan) 
- Teamleden praten met trots over IKC Speelleerplein de Fonkeling   

Verantwoordelijk: Directie 

Evaluatie: 



 

 


